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ПРОТОКОЛ № 6 
засідання постійної комісії  

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 
з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 

охорони пам'яток, історичного середовища 
 

приміщення Гірської сільської ради       с. Гора, вул. Центральна, 5                 20.01.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Шевченко М.В.           
Відсутні члени комісії: Безпала В.А. 
Запрошені: Роспутний С.П. – Кадастровий реєстратор Гірської сільської ради,                      
Присутні:                                                  
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ: Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  3  , "проти" –  0    , "утрималися" – 0    . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.Розгляд заяви гр. Мельника Володимира Юрійовича про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
цільовими призначеннями: для ведення особистого селянського господаства, 
садівництва, будівництва та обслуговування жтлового будинку, господарських 
будівель і споруд та відведення таких ділянок у власність в селі Ревне Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 

2.Розгляд заяви гр. Нікітенка Володимира Володимировича про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 
 

3. Розгляд клопотання  гр. Піскуна Василя Олексійовича про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Бориспільська села Мартусівка Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 

4. Розгляд заяви гр. Погорілої Алли Миколаївни про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Бориспільська села Мартусівка Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
5.Розгляд проекту землеустрою гр. Верби Миколи Вікторовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Мойсеєва в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
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6. Розгляд заяви гр. Федоренка Леоніда Ананійовича про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Вишнева села Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
1.По першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.  

1.Розгляд заяви гр. Мельника Володимира Юрійовича про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
цільовими призначеннями: для ведення особистого селянського господаства, 
садівництва, будівництва та обслуговування жтлового будинку, господарських 
будівель і споруд та відведення таких ділянок у власність площами 0,25га в селі Ревне 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області Вивчивши додані 
документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
вирішили: 1.Рекомендувати раді відмовити гр. Мельнику Володимиру Юрійовичу у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність зазначеними у заяві цільовими призначеннями, в зв’язку з тим, що 
вказані на картографічних матеріалах місця бажаного розташування земельних є 
земельними ділянками приватної власності інших громадян. 
Голосували: "За" –   3, "проти" –  0  , "утрималися" –0 . 
 

2.По другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Нікітенка Володимира Володимировича 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0071га,кадастровим 
номером 3220885001:02:003:0167, по вулиці Заводська в селі Мартусівка Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. Вивчивши додані 
документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Нікітенку Володимиру 
Володимировичу проект землеустрою та передати у власність земельну ділянку. 
Голосували: "За" –   3, "проти" –  0  , "утрималися" –0 . 
 

3. По третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Піскуна Василя Олексійовича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,1200га кадастровим 
номером 3220885001:02:005:0113, по вулиці Бориспільська села Мартусівка. За 
результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени 
комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Піскуну Василю Олексійовичу 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  
Голосували: "За" – 3 , "проти" –0   , "утрималися" –0  . 
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4. По четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Погорілої Алли Миколаївни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0637га кадастровим 
номером 3220885001:02:005:0114, по вулиці Бориспільська, в селі Мартусівка. За 
результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 
вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Погорілій Аллі Миколаївні проект 
землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  
Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
5. По п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Верби Миколи Вікторовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,1100га кадастровим номером 3220885001:02:001:0771 по вулиці Мойсеєва в 
селі Мартусівка Гірської сільської ради. За результатами розгляду проекту, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити  гр. Вербі Миколі Вікторовичу проект 
землеустрою та передати земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" – 3 , "проти" –   0  , "утрималися" –  0  . 
 
6. По шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Федоренка Леоніда Ананійовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства по вулиці Вишнева села Ревне 
площею 0,0354га кадастровим номером 3220885001:01:001:0057, по вулиці Вишнева, 
в селі Ревне. За результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, 
члени комісії 
вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Федоренка Леоніда Ананійовича 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  
Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

 
Голова комісії               Т.В. Бідненко 

Заступник голови комісії                                                       М.В. Шевченко 

Секретар комісії                         С.О. Давидок 


